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Pärnu maakond, 86801 

 

 

24.08.2014 

 

KUTSE 

EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTSI ERAKORRALISELE ÜLDKOOSOLEKULE 
 

Eesti Hobusekasvatajate Selts, registrikood 80083431, asukoht Pärnu mnt. 13, Tori alevik, Tori 

vald, Pärnu maakond, 86801 (edaspidi: EHS) on mittetulundusühing, millel on 375  liiget  ( 24.08. 

2014  seisuga). 

 

Lähtuvalt mittetulundusühingute seaduse (edaspidi MTÜS) § 20 lg 4: Kui juhatus ei kutsu 

üldkoosolekut MTÜS §20 lõikes 3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise 

kokku kutsuda samas korras juhatusega. 

 

Lähtuvalt mittetulundusühingute seaduse (edaspidi MTÜS) § 20 lg 3  

pidi EHS juhatus erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma vastavalt EHS juhatusele 11.08.2014  

saadetud taotlusele. EHS põhikirja punkti 4.1.4.1) kohaselt kutsub üldkoosoleku kokku juhatus 

seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras:  

korralisele koosolekule vähemalt üks kord aastas; erakorralisele koosolekule kas juhatuse otsusel 

või kirjalikul motiveeritud taotlusel, mille on juhatusele esitanud vähemalt 1/10 liikmetest.  

 

Juhatuse esimees kutsus kokku juhatuse koosoleku 21.08.2014, mille väljasaadetud  päevakorras ei 

olnud  võetud 11.08.2014 esitatud taotlust erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks ja 

kokkukutsujatele teadaolevalt ei tehtud vastavat, erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise 

taotluses märgitud päevakorraga, otsust. 

Lähtuvalt MTÜS § 20 lg 4 ja EHS põhikirja punktist 4.1.4. 1), kutsuvad Taotlusele ( koostatud 

10.08.2014) 40 allakirjutanud EHS liiget (ehk 10% EHS liikmetest), kokku erakorralise 

üldkoosoleku 02.septembril 2014 aastal Tori Rahvamajas, aadressil Tori vald, Võlli tee 4 

86801 Tori, algusega kell 18.00 alljärgneva päevakorraga: 

 

 

1. Põhikirja muutmine. 

2. Juhatuse liikmete tagasikutsumine. 

3. Juhatuse liikme valimine. 

4. Revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine. 

5. Revisjonikomisjoni liikme valimine. 

 

Seejuures esitasid allakirjutanud EHS liikmed EHS juhatusele ülaltoodud päevakorra 

punktide osas järgmised eelnõud: 

 

Päevakorrapunkt 1 – otsuse eelnõu: 

 

1. Kinnitada EHS põhikirja uus redaktsioon otsuse lisas nr 1 toodud kujul. 

 

Põhjus – vaja on kaasajastada EHS põhikiri ja viia see kehtiva seadusega kooskõlla. Lisaks 

tulenevalt praktikast on vajalik ka juhatuse liikmete arvule ka piirmäära seadmine, kuna käesoleval 

ajal on nii seaduse kui ka põhikirja kohaselt oli teoreetiliselt võimalik ka lõpmatu arv juhatuse 

liikmeid, mis ei ole kunagi olnud praktikas EHS toimimise ideeks. Piirmäär on seatud võttes arvesse 



praktikas kujunenud olukorda. 

 

Lisa 1 EHS põhikiri ( uus redaktsioon ) 

Lisa 2 EHS põhikirja muudatuste ettepanekud 

 

Päevakorrapunkt 2 – otsuste eelnõud: 

 

1. Kutsuda alates otsuse tegemise kuupäevast EHS juhatuse liikme kohalt tagasi Maario Laas, 

isikukood 37701300322. 

 

Põhjus – koosoleku protokollide ümberkirjutamine moonutades algset teksti, seltsi rahade 

kuritarvitamine, revisjonikomisjoni märgukirja puudustele vastamata jätmine, korduvad valed 

juhatusele ja revisjonile, süüdistused raamatupidaja suhtes nagu raamatupidaja valetaks.  

 

2. Kutsuda alates otsuse tegemise kuupäevast EHS juhatuse liikme kohalt tagasi Viktoria 

Kaasik, isikukood 47301224218. 

 

Põhjus – EHS eesti raskeveohobuste haruseltsi üldkoosoleku otsused 10.juuli 2014. a Jänedal. 

 

Päevakorrapunkt 3 – otsuse eelnõu: 

 

1. Valida alates otsuse tegemise kuupäevast EHS uueks juhatuse uueks liikmeks Enn Rand, 

isikukood 36604104232. 

 

Põhjus – EHS eesti raskeveohobuste haruseltsi üldkoosoleku otsused 10.juuli 2014. a Jänedal. 

 

Päevakorrapunkt 4 – otsuse eelnõu: 

 

1. Kutsuda alates otsuse tegemise kuupäevast EHS revisjoni liikme kohalt tagasi Kersti Känd, 

isikukood 45501010384. 

Põhjus – EHS eesti raskeveohobuste haruseltsi üldkoosoleku otsused 10.juuli 2014. a Jänedal. 

 

Päevakorrapunkt 5 – otsuse eelnõu: 

 

1. Valida alates otsuse tegemise kuupäevast EHS uueks revisjoni liikmeks Anu Baum. 

 

Põhjus – EHS eesti raskeveohobuste haruseltsi üldkoosoleku otsused 10. juuli 2014. a Jänedal. 

 

 

Lugupidamisega 

 

40 EHS liiget, 

taotlusele allakirjutanut 

 

lisa 3: Taotlus EHS juhatusele 10.08.2014 


